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ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО 
НЕЗАКОННОГО ПУБЛІЧНОГО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ 

ЗАСОБІВ У МІСЦЯХ МАСОВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ГРОМАДЯН

Анотація. У статті здійснено аналіз окремих аспектів регулювання проблеми 
виживання наркотиків на території Європейського Союзу загалом та незаконного 
публічного вживання наркотичних засобів у  місцях масового перебування грома-
дян зокрема. Встановлено, що інтеграційні процеси поступово зменшують значен-
ня державних кордонів, роблять їх більш відкритими для міжнародного взаємодії, 
внаслідок чого суспільне життя набуває інтернаціонального характеру. Крім явних 
переваг, які вони приносять людству, виникає ряд супутніх проблем. Одною з таких 
проблем є зростання транснаціональної злочинності, в тому числі незаконного обігу 
наркотиків, що породжує проблему незаконного публічного вживання наркотичних 
засобів у місцях массового перебування громадян.

Узагальнено, що на сучасному етапі, пов’язаному зі вступом в силу Лісабонсько-
го договору про реформу Європейського Союзу, компетенція ЄС в сфері незаконного 
публічного вживання наркотичних засобів у місцях масового перебування громадян 
включає в себе 4 основні види повноважень: повноваження щодо протидії незаконно-
го публічного вживання наркотичних засобів у місцях масового перебування грома-
дян стосовно аспектів громадської охорони здоров’я – запобігання поширенню нар-
котичної залежності; повноваження щодо протидії незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів у місцях масового перебування громадян в рамках простору сво-
боди, безпеки і правосуддя – визначення правопорушень, пов’язаних з незаконним 
обігом наркотиків, і встановлення відповідних санкцій; повноваження щодо незакон-
ного публічного вживання наркотичних засобів у місцях масового перебування гро-
мадян в рамках спільної торговельної політики ЄС – регулювання міжнародного обігу 
прекурсорів наркотичних і психотропних речовин; повноваження щодо незаконного 
публічного вживання наркотичних засобів у місцях масового перебування громадян 
в рамках спільної зовнішньої політики і політики безпеки – співробітництво ЄС з тре-
тіми країнами з питань протидії незаконному обігу наркотиків.

Ключові слова: Європейський Союз, наркотичні засоби, вживання наркотичних 
засобів, нормативно-правові акти.
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EUROPEAN UNION PRACTICE ON THE ILLEGAL PUBLIC 
USEOF DRUGSIN PLACES OF MASS STAYING OF CITIZENS 

Abstract. The article analyzes separate aspects of regulation of the problem of drug 
use on the territory of the European Union in general and illegal public use of drugs in 
places of mass staying of citizens in particular. It has been established that integrational 
processes are gradually reducing the value of national borders, making them more open 
to international interaction, and consequently, public life is becoming of an international 
character. In addition to the obvious benefits they bring to humanity, a number of related 
problems occur. One of such problems is the rise of transnational crime, including illegal 
drug trafficking, which causes the problem of illegal public use of drugs in places of mass 
staying of citizens.

It has been summarized that at the present stage, regarding the entry into force of the 
Lisbon Treaty on the reform of the European Union, the EU competence in the field of illegal 
public use of drugs in places of mass staying of citizensincludes 4 main types of powers. 
The first one is powers to counteract illegal public use of drugs in places of mass staying 
of citizensconsidering aspects of public health care that is preventing the spread of drug 
addiction. The second one is powers to counteract the illegal public use of drugs in places of 
mass staying of citizensin terms of the area of freedom, security and justice, which is about 
identifyingwrongdoings related to illegal drug trafficking and imposingcorresponding 
sanctions. The third is powers to counteract the illegal public use of drugs in places of 
mass staying of citizens in terms of a common EU trade policy that consists in regulation 
of the international circulation of drug precursors and psychotropicsubstances. The fourth 
and the last one is powers to counteract the illegal public use of drugs in places of mass 
staying of citizens in terms of common foreign and security policies, which allows for EU 
cooperation with third countries on the issues of counteracting illegal drug trafficking. 

Key words: European Union, drugs, use of drugs, regulatory legal acts. 
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Постановка проблеми. Проблема 
вживання наркотичних засобів завж-
ди була відома людству. Наркотики 
вживали в Месопотамії, Стародавньо-
му Єгипті, Стародавній Греції, Індії. 
Ще стародавні племена майя і ацтеків 
знали про те, що деякі рослини можуть 
присипляти або п’янити людину, а та-
кож викликати галюцинації [1, с. 30]. 
У стародавні часи наркотики вживали 
в різних цілях: під час релігійних об-
рядів, для відновлення сил тощо. Од-
нак тільки на початку XX ст. держави 
почали поступово усвідомлювати ре-
альний збиток здоров’ю людини від 
вживання наркотичних засобів, а  та-
кож супутню соціальну деградацію.

Вжиті державами на міжнародно-
му рівні дії, спрямовані на протидію 
незаконному обігу наркотиків, висло-
вилися в розробці міжнародно-право-
вих актів, що регулюють питання обігу 
наркотичних і психотропних речовин, 
і спільних діях щодо запобігання зло-
чинності в зазначеній галузі.

Однак на сучасному етапі міжна-
родно-правові та внутрішньодержав-
ні акти, що регулюють різні аспекти 
обороту наркотичних і  психотропних 
речовин та протидію незаконному 
обороту наркотиків, є недостатньо 
ефективними. За даними ООН, еконо-
мічна могутність і  політичний вплив 
злочинних організацій в сфері торгів-
лі наркотиками продовжує зростати, 
причому такі злочинні угруповання не 
тільки контролюють весь процес ви-
робництва наркотиків, а й здійснюють 
активну протидію організаціям і  осо-
бам, які здійснюють боротьбу з ними. 
Сьогодні очевидно, що поодинці дер-
жави не можуть ефективно протиді-
яти незаконному обігу наркотиків. 
Загроза поширення наркотичних ре-
човин є однією з найбільш актуальних 
і серйозних. Відповідно, вона вимагає 
інтенсивного міжнародного співро-
бітництва держав, в тому числі у рам-

ках регіональних інтеграційних орга-
нізацій.

Європейський Союз  – складне ін-
теграційне утворення. Починаючи 
з  середини XX в. тенденція зближен-
ня народів Європи безперервно роз-
вивалася і, хоча відправним пунктом 
європейської інтеграції стало, перш 
за все, формування загального ринку, 
а також, як зазначає Ю. Юмашев «праг-
нення забезпечити процвітання і  со-
ціальний захист громадянам» [2, с. 5], 
міжнародна інтеграція тільки в  одній 
сфері суспільного життя, без залучен-
ня в цей процес інших неможлива.

Інтеграційні процеси поступово 
зменшують значення державних кор-
донів, роблять їх більш відкритими для 
міжнародного взаємодії, внаслідок чого 
суспільне життя набуває інтернаціо-
нального характеру. Крім явних переваг, 
які вони приносять людству, виникає 
ряд супутніх проблем. Одною з  таких 
проблем є зростання транснаціональної 
злочинності, в  тому числі незаконного 
обігу наркотиків, що породжує пробле-
му незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів у місцях массового 
перебування громадян.

Аналіз останніх публікацій за 
проблематикою.Проблема незакон-
ного вживання наркотиків знайшла 
відображення у низці наукових розві-
док сучасних дослідників криміналь-
ного права та кримінології. До числа 
науковців, котрі долсдіжували цю про-
блему належать: Л. Анисимов, В. Васи-
левич, О. Джужа, О. Дуліна, А. Закалюк, 
А. Кислий, Ю. Кісловський, О. Козачен-
ко, О. Костенко, О. Кравченко, В. Кур-
ченко, Н.  Мирошниченко, А.  Музика, 
О. Наден, Ю. Пономаренко, М. Прохо-
рова, В. Пшеничний, Е. Расюк, М. Селі-
ванов, В. Сташис, В. Тацій, В. Тимошен-
ко, Б. Угаров, Є. Фесенко, М. Хавронюк, 
М. Хруппа, В. Шевчук, С. Яценко та ін. 
Однак практика Європейського Союзу 
щодо незаконного публічного вжи-
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вання наркотичних засобів у  місцях 
массового перебування громадян не 
досліджувалася. 

Тому метою статті визначено 
аналіз окремих аспектів регулюван-
ння проблеми виживання наркотиків 
на території Європейського Союзу 
загалом та незаконного публічного 
вживання наркотичних засобів у  міс-
цях массового перебування громадян 
зокрема.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Примітним є той факт, що 
деякі явища, пов’язані з  наркотика-
ми, такі як наркотуризм, в  даний час 
характерні, головним чином, для Єв-
ропейського Союзу, оскільки в  даний 
час сюди входять як ті держави, в яких 
вживання наркотиків заборонено, так 
і ті, в  яких дозволено. Вивчення пра-
вових аспектів діяльності ЄС в  сфе-
рі протидії незаконному публічному 
вживанню наркотичних засобів у міс-
цях масового перебування громадян 
може бути корисним в  українській 
науці і практиці, а також для майбут-
ньої співпраці України і  ЄС. Досвід 
ЄС в  сфері протидії незаконному пу-
блічному вживанню наркотичних за-
собів у  місцях масового перебування 
громадян також може бути корисним 
в  контексті вдосконалення правових 
механізмів діяльності Євразійського 
економічного союзу, у  якому Україна 
відіграє певну роль.

На формування нормативно-пра-
вової бази ЄС в  області незаконного 
публічного вживання наркотичних 
засобів у місцях массового перебуван-
ня громадян істотний вплив створили 
норми міжнародного публічного права 
в зазначеній галузі. ЄС в як самостійна 
організація приєдналася до найважли-
вішого міжнародного договору у сфері 
протидії незаконному обігу наркоти-
ків – Конвенції ООН 1988 року про бо-
ротьбу з незаконним обігом наркотиків 
і  психотропних речовин. З Конвенції 

1988 році законодавство ЄС запозичи-
ло ключові поняття «наркотик», «пре-
курсор наркотику»; речовини, які ви-
знаються відповідно до Конвенції 1988 
р. в якості наркотику, визнаються таки-
ми і правом ЄС [3, с. 778].

Компетенція ЄС в  сфері протидії 
незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів у  місцях масо-
вого перебування громадян пройшла 
кілька етапів: Перший, попередній 
етап  – 1975  – 1992 рр.  – створення 
групи протидії на рівні міністрів вну-
трішніх справ держав-членів ЄС,роз-
робка перших спільних заходів, спря-
мованих на протидію незаконному 
обігу наркотиків.

Другий етап – 1993 – 1998 рр. – на-
буття Маастрихтського договору, офі-
ційне наділення ЄС повноваженнями 
в  області протидії незаконному обігу 
наркотиків в контексті суспільної охо-
рони здоров’я і  загальної торговель-
ної політики (в частині регулювання 
обігу прекурсорів наркотичних і  пси-
хотропних речовин), а  також кримі-
нально-правовими засобами.

Третій етап  – 1999  – 2009 рр.  – 
вступ в силу Амстердамського догово-
ру і розширення повноважень інститу-
тів ЄС в області протидії незаконному 
обігу наркотиків кримінально-право-
вими засобами.

На сучасному етапі, пов’язаному зі 
вступом в силу Лісабонського догово-
ру про реформу Європейського Союзу, 
компетенція ЄС в  сфері незаконному 
публічному вживанню наркотичних 
засобів у місцях массового перебуван-
ня громадян включає в себе 4 основні 
види повноважень:

1) повноваження щодо протидії 
незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів у місцях масово-
го перебування громадян стосовно ас-
пектів громадської охорони здоров’я – 
запобігання поширенню наркотичної 
залежності;



154

2) повноваження щодо протидії 
незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів у  місцях масо-
вого перебування громадян в  рамках 
простору свободи, безпеки і  право-
суддя  – визначення правопорушень, 
пов’язаних з  незаконним обігом нар-
котиків, і  встановлення відповідних 
санкцій;

3) повноваження щодо незаконно-
го публічного вживання наркотичних 
засобів у  місцях масового перебуван-
ня громадян в рамках спільної торго-
вельної політики ЄС  – регулювання 
міжнародного обігу прекурсорів нар-
котичних і психотропних речовин;

4) повноваження щодо незакон-
ного публічного вживання наркотич-
них засобів у  місцях масового пере-
бування громадян в  рамках спільної 
зовнішньої політики і  політики без-
пеки  – співробітництво ЄС з  третіми 
країнами з  питань протидії незакон-
ному обігу наркотиків [4, с. 83].

Виходячи з  проведеного аналізу 
нормативно-правових актів ЄС в сфе-
рі протидії незаконному публічному 
вживанню наркотичних засобів у міс-
цях масового перебування громадян 
вважаємо за необхідне виділити три 
групи суспільних відносин в  сфері 
протидії незаконному обігу наркоти-
ків, регульовані чинним законодав-
ством ЄС, а саме:

1) відносини, що складаються 
в  процесі регулювання запобігання 
незаконному обігу наркотиків та нар-
котичної залежно;

2) відносини, що складаються 
в  процесі регулювання обороту пре-
курсорів наркотичних і психотропних 
речовин;

3) відносини, що складаються 
в  процесі кримінально-правового ре-
гулювання протидії незаконному обі-
гу наркотиків.

Найважливішими результатами 
правового регулювання ЄС в  облас-

ті незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів у  місцях массо-
вого перебування громадян вважаємо 
наступні:

1) регламентація співробітництва 
держав-членів з питань обміну інфор-
мацією про наркотики, а також з  пи-
тань запобігання наркотичної залеж-
ності;

2) зближення (гармонізація) кри-
мінальних законодавств держав-чле-
нів ЄС в  сфері протидії незаконному 
обігу наркотиків;

3) регулювання обігу прекурсорів 
наркотичних речовин за допомогою 
законодавства прямої дії.

Висновки і перспективи подаль-
ших досліджень. Підсумовуючи, за-
значимо, що в  рамках ЄС функціонує 
складний організаційно-правовий 
механізм регулювання питань проти-
дії незаконного публічного вживання 
наркотичних засобів у місцях масово-
го перебування громадян, до складу 
якого кілька специфічних елементів:

1) інформаційна мережа Reitox, 
яка здійснює сприяння координації 
співробітництва держав-членів ЄС 
в  області протидії незаконному обігу 
наркотиків, запобігання наркотичної 
залежності, виявлення нових нарко-
тичних і психотропних речовин.

2) спеціалізовані установи ЄС, від-
повідальні за реалізацію законодав-
ства ЄС в сфері протидії незаконному 
обігу наркотиків (Європейський моні-
торинговий центр з наркотиків та нар-
команії (ЕМЦНН) і Європол);

3) короткострокове (у вигляді пла-
нів) і  довгострокове (у вигляді страте-
гій) планування діяльності ЄС в  сфері 
протидії незаконному обігу наркотиків.
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